Zasady udostępniania i odpłatności za dokumentację medyczną
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej może być złożony w formie pisemnej lub w inny
sposób, z zastrzeżeniem konieczności podania danych niezbędnych do zidentyfikowania osoby,
której dotyczy dokumentacja oraz osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji.
Pierwsza kopia dokumentacji medycznej udostępniana jest bezpłatnie. W przypadku
przesłania jej drogą pocztową, osoba wnioskująca pokrywa koszt wysyłki, zgodnie
z obowiązującym Cennikiem Poczty Polskiej.
Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu następuje po uprzednim uzgodnieniu
terminu i jest bezpłatne.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej SOWMED Sp. z o.o. pobiera opłatę zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Podstawą wyliczenia kwoty opłaty jest wysokość przeciętnego
wynagrodzenia w poprzednim kwartale, publikowana co 3 miesiące przez prezesa GUS (nowe
stawki obowiązują od następnego miesiąca po publikacji). Maksymalna wysokość opłat za:
•
•
•

jedną stronę wyciągu lub odpisu - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego
wynagrodzenia;
jedną stronę kopii - nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia;
kopię na elektronicznym nośniku danych (jeżeli dokumentacja jest prowadzona
w formie elektronicznej) – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia.

Wpłaty dokonać można:
•
•
•

gotówką przy odbiorze dokumentacji;
przekazem pocztowym;
przelewem na konto bankowe SOWMED Sp. z o.o. 75 1090 1362 0000 0001 4340 0722
(w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko pacjenta którego dotyczy
dokumentacja).

Wydanie dokumentacji pacjentowi lub osobie upoważnionej następuje po dokonaniu zapłaty
za udostępnienie dokumentacji medycznej,
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Cennik udostępniania dokumentacji medycznej,
pisemnych opinii, zaświadczeń oraz informacji o stanie zdrowia *

* podst.: art..28 ust. 4 Ustawy dnia 6 listopada 2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.)

L.p. Rodzaj / forma dokumentacji
1. 1 strona kopii dokumentacji - dokument wytworzony
przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej,
w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu)
2. 1 strona odpisu dokumentacji - dokument wytworzony
przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej
z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem
3. 1 strona wyciągu z dokumentacji - skrótowy dokument zawierający wybrane
informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej
4. Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych
(za każdą sztukę nośnika) na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
5. Zaświadczenie o stanie zdrowia pacjenta
6. Opinie i zaświadczenia lekarskie, które wydawane są na życzenie pacjenta
jeśli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do
pracy, kontynuowaniem nauki
7. Inne opinie i zaświadczenia wydawane na życzenie podmiotów lub organów
uprawnionych, a nie przysługujące im bezpłatnie na podstawie odpowiednich
przepisów prawa
8. Opinia lekarska dotycząca wypadku w pracy wystawiana
na wniosek pracodawcy (Rozp. Rady Min. z dn.01.07.2009 Dz.U.105 poz. 870 §7 p. 5)

Cena
0,39 zł

11,36 zł

11,36 zł
2,27 zł

20,00 zł
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